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 انيًٍ

 

 بسم الّله الرحمن الرحيم 

 وصلى الّله على محمد وآله 

    
الحمدددد وس و ددد ع علدددى عندددطدى الدددد ن اصدددأنىس الحمدددد و الددددي أ ددد   علدددى عنددددى 
الكتدددطل ولدددم   عدددً لددده عيندددطً ايمدددطً لينددددر بي دددطً ؤدددد داً مدددن لد ددده و ن دددر المددد منينس 
والصدد و والسدد ع علددى نددطئم أ نيطيدده ارسددرمين المر ددً رحمددع للعددطلمين وح ددع علددى 

 سر المنين. العنطد إلى  يع الد نس وعلى عترئه ورثع الد 

وبعد: فإ ه واع اإلط ع على ستطل سر م ونأدطل و ديم م دتمً علدى  د ا  متألد  
حً إؤكط   دطج  الصدراا المسدت يم وعدطبر  دنيً الحدي ال دي مس  رديع عنيدر الحكدم 



العليي من  سمطئهس و نيح   ر الهدي الننيي من  نحطئهس ف  غرو فهد  ذر دع بعردهط 
  من بعضس واو  ميع عليم ولنظه:

    
 بسم الّله الرحمن الرحيم 

  ا  عن الحد ث اليارد ف  إرؤطد العنس  رحمه الّله عن النن  صلى الّله عليده وآلده 
و دلم لنظده أو معنددطى: أ  مدن ادرأ  دديرو اإلند ف مطيدع ؤددر  بعدد سدً صدد و أئدى  دديع 
ال يمع على الصراا وعن  مينه أربعع أذرع وعدن  سدطرى سددلج وننر دً آندد بح  ئدهس 

رأى فيهددط دنلهددط بدد   غيددر ؤددرف أنرنده. فهدددا معددطره لنصديف س يددرو جيهددط   ومدن
حصددددرجط  طزحددددع أطرافهددددطس وإ  سددددط   مكددددن ردى إلددددى ا  ددددط  الصددددر حع وارحطد ددددث 
الصحيحعس فمط حكمه جً ميضيع أو غيرىس وعظم اإلؤكط  ر  راو ه ممن ال  صددر 

ث الم ذ ددع ب نددر أو عندده إال ارحطد ددث الصددحيحعس ومددط حكددم مددط ؤددطبهه مددن ارحطد دد
ئ نيه أو نلف وعد أو وعيدس أ  ددو ط مدن فد و ضدي ع المسدطلج المصدي  فيهدط اليدً 
والمخأئ س ير جطلجس سيف وج  أصً مسيلع اليعيدس فيط من فطق أارا ه واغتدر  مدن 
رحيي عليع آبطيه وإنيا ده ميال دط و ديد ط وبرستندط ئرنمدط  ال درآ  وحليدف  دنع الدرحمن 

رور م ددد الددد ن بددن محمددد بددن منصددير الم  دددي أ دددى اللّدده بسددربط  الدديل  الت دد  المندد
الرضيا س وأفطه عليه العني والغنرا س أز  عنط الغيطج س وأوضح لنط من زال  علمدج 
مط  كمد به ال رحس وجدا دأل من ئحمً علمطًس وص و اللّده علديكم و د مه ورحمتده 

 وبرسطئه. 

  

 ال يال واو الهطدي إلى منه  الصيال: 

أ  الخندر الددي ذسرئمديى لدي  فد  إرؤدطد العنسد  وحددى بدً جدي مدينيذ ممدط جدي أندً 
مددن جدددا الكتددطل وأبعددد عددن ال ددج واالرئيددطل ستددطل علدديع آ  محمددد أمددطل  اإلمددطع 
أحمددد بددن عيسددى عليهمددط السدد ع التدد   ددمطجط اإلمددطع المنصددير بددطو عنددداو بددن حمدد و 



محمددد بددن راؤددد الحنددط س اددط : حدددثن   عليهمددط السدد ع بدددا ع ار دديار ولنظدده: أننر ددط
عيسدى بددن عنددداوس عددن أبيددهس عددن ندددىس عدن عمددر بددن علدد س عددن علدد  علدديهم السدد ع 

من ارأ فد  دبدر سدً صد و مكتيبدع )) اط : اط  ر ي  الّله صلى الّله عليه وآله و لم: 
 مطيع مدرو ادً جدي اللّده أحدد ندطز الصدراا  ديع ال يطمدع وجدي عدن  مينده ثمط يدع أذرع وعدن
ؤمطله ثمط يع أذرع وننر ً آندد بح  ئده وجدي متألدع فد  الندطر  ميندطً وؤدمطال مدن رأى 

ا تهدى. واددد  ددني إلددى الكدد ع عليدده أعدد ع آ   (( فيهدط دنلهددط بددد   غيددر ؤددرف أنرندده
محمدس اطدو الد ن الحنيفس وذادو المنألين من ال  غ والتحر فس و ننغ  انً الك ع 

ليددي بطلم ددطع إلددى أصددي   ننددى عليهددط و ددرد مددط ؤددد علددى الم صدديد اإلؤددطرو بحسدد  مددط  
إليهددط اررجددط اريمددع الهددداو  ددنن الن ددطو أعدد ع ارمددم ومصددطبيح الظلددم ومنددطئيح الددنهم 
وأحكمدديا أ ط ددهط وأبرمدديا أمرا ددهط بح دد  بينددع لدددوي اربصددطر مت ليددع المنددطر م ددراع 

نينته ال دددميس وارامدددطرس سيدددف ال وجدددم ح ددد  اللّددده ئعدددطلى علدددى نميدددع الندددرقس و ددد
المن يع عند اضدأرال أمدياا الغدرقس فمدن ئلدج ارصدي  أ ده ال  عتمدد إال علدى العلدم 
ف  مسطيً أصي  الد ن واياعد أصي  الن ه وأصدي  ال در عع علدى مدط جدي منصدً فد  
مياضعهس ومن جنط لم   نليا أننطر ا حطد فيهط إال م سدو لغيرجطس وإ مط انيلهط مع ذلج 

لى الّله عليه وآله و لم بط حطد ل يطع اردلع المعليمع مدن ل ياز أ ه  كتن  الر ي  ص
 غيرجط. 

والح دددع علدددى جددددا ارصدددً الكنيدددر وار دددطس الخأيدددر مدددن المع دددي  والمن دددي س أمدددط 
المع ي  فإ ه   نح اليثيق بطلظن وال  حسدن العمدً عليده إال فد  ن ييدط   سديرى لدي  

ر بكي ده مسدميمطً و حدي ذلدج االعتمطد عليهط ف  ؤ ء من الخأدر ستدرف الأعدطع المخند
ممددط  كتنددى فيدده بدديد ى أمددطرو بددً لددي لددم  نددد الخنددر الظددن لحسددن ئرسدده لعظددم الرددرر 

 الم در. 



َوالَ ئَدْ ُف َمط لَْيَ  ))وأمط المن ي  فإ  الّله ع   لأط ه وئعطلى عن سً ؤي  ؤي ه   ي : 
َوَأ  [ ))63(( ]يونس::اْلَحدي  َؤدْيًاط ِإ َّ الظَّنَّ اَل  ُدْغنِد  ِمدنَ [ ))63]اإلسراء:(( َلَج ِبِه ِعْلمٌ 

والتيو دً للعلدم والظدن بإنرانهمدط عدن [ 931(( ]البقور::ئَدُ يُليْا َعَلى اللّدِه َمدط الَ ئَدْعَلُمدي َ 
َوِمدَن النَّدطِس َمدن ُ َ دطِدُ  ِفد  ))ح ي تهمط ئحر ف وئند ً وند   مدط ادطع عليده الددليًس 

ًِ اللَّدددِه(( 8 ِستَدددطٍل مرِنيدددٍر )اللَّدددِه ِبَغْيدددِر ِعْلدددٍم َواَل ُجدددًدى َواَل  ًَّ َعدددن َ دددِني ( ثَدددطِ َ  ِعْأِندددِه لُِيِرددد
[س وأ ردددطً فمدددن المعلددديع ضدددرورو اندددت   الظندددي  فيلددد ع اإلئندددطع لهدددط اأعدددطً 8]الحددد :

َوَأ َّ َجددَدا ِصدَراِط  ))ل نت   والتنرق الدي  هى عنه رل العدطلمين ادط  ندً ن لده: 
ًَ فَدتَدَنددرََّق ِبُكددْم َعددن َ ددِنيِلهِ ُمْسددَتِ يًمط فَددطئَِّنُعيُى وَ  ددُن َوالَ ))س [351(( ]ار عددطع:الَ ئَدتَِّنُعدديْا السر

نَدددطُ  َوُأْولَددددِاَج َلُهدددْم َعدددَداٌل  َئُكي ُددديْا َسطلَّدددِد َن ئَدَنرَّاُددديْا َواْنتَدَلُنددديْا ِمدددن بَدْعدددِد َمدددط َندددطءُجُم اْلنَديد 
ح  دددطً الزمدددع وبيندددط   س ومنهدددط أ  و ئعدددطلى علدددى عندددطد[305(( ]آ  عمدددرا :َعِظددديمٌ 
 اطيمع. 

 أولهط: الع ً وليالى لمط عر  التيحيد وال الننيو وال العد . 

ثط يهددط: الكتددطل الم يددد الدددي ال  يئيدده النططددً مددن بددين  د دده وال مددن نلندده ئن  ددً مددن 
حكيم حميدس واد أون   طدا  آ  محمد صدلى اللّده عليده وآلده و دلم عدره سلمدط 

ِإ َّ َجددَدا اْلُ دْرآَ  ِ ْهدِدي لِلَّتِد  ِجددَ  )) إليده ل دي  اللّدده ئعدطلى:ورد عليده ورد نميدع مدط   دً 
[ اط  ر ي  الّله صلى الّله عليه وآله و دلم فيمدط رواى إمدطع اريمدع 9َأاْدَيُع(( ]اإل راء:

وجدطدي ارمدع وسطؤدف الغمدع  حيدى بدن الحسددين بدن ال ط دم بدن إبدراجيم علديهم أفرددً 
نلد  فمدط أئدطسم عند  الص و والتسدليم: )) ديكدل علد  سمدط سددل علدى ار نيدطء مدن ا

فيعرضيى على ستطل الّله فمط وافي ستطل الّله فهي من  وأ ط الته ومط نطلف ستطل اللّده 
فلدي  مندد  ولدم أالدده(( وروى اإلمدطع النطصددر أبدي النددتح الدد لم  فدد  ستطبده النرجددط  فدد  
ئنسددير ال ددرآ  عددن ر ددي  اللّدده صددلى اللّدده عليدده وآلدده و ددلم أ دده اددط : )) دديك ر علدد  

فمددط أئدددطسم عندد  فيعرضددديى علددى ستدددطل اللّدده عدد  وندددً فمددط وافدددي ستددطل اللّددده  الكدابددع



فخدوى ومط نطلف ستطل الّله فردوى(( وأنرا الأنرا   ف  الكنير عن ثيبط  عن النند  
صلى الّله عليه وآله و لم أ ه اط : ))أعرضيا حد    علدى ستدطل اللّده فمدط واف ده فهدي 

 ددطمع الصدددغير وروى أ ردددط فدد  الكنيدددر عدددن مندد  وأ دددط التددده(( وذسددرى ار دددييط  فددد  ال
 دال  اليهديد عدن )) عنداو بن عمدر عدن النند  صدلى اللّده عليده وآلده و دلم أ ده ادط : 

مي دى فدديس روا فيده وزادوا و  صدديا حتدى سنددرواس و دال  النصددطرى عدن عيسددى فدديس روا 
  فيده وزادوا و  صديا حتدى سندرواس و تن دي عندد  أحطد دث فمدط أئدطسم مدن حدد    فددطارؤوا
 ((ستطل الّله واعتنروى فمط وافي ستطل الّله في ط التهس ومط لم  يافي ستطل الّله فلدم أالده

وذسدددر اطضددد  ال ردددطو مدددط لنظددده: وادددد روي عدددن الننددد  صدددلى اللّددده عليددده وآلددده و دددلم: 
 ييئيكم عن  حد ث مختلف فمط وافي ستطل الّله و نت  فهي من س ومط سط  مخطلنطً ))

 . (( لدلج فلي  من 

 ددتيفى الكدد ع فدد  جدددا النحددث اإلمددطع الم دددد للددد ن أميددر المدد منين المنصددير واددد ا
 بطو رل العطلمين ال ط م بن محمد عليهمط الس ع. 

الدد : وعنددد التح يددي منددطد أحطد ددث العددره ال  يبددطى أحددد مددن علمددطء اإل دد عس وإ مددط 
ج أ دده   ددي الخدد   فيدده مددن عدددع التدددبر لمعنددطى والياددي  علددى ح ي تدده ومرمددطىس وذلدد
ومدط ))ئنطدر إلى أذجط  الك ير ن   الم صيد مدن المياف دع والمخطلندع فحملديا ايلده: 

على المغط رو وعدع الممطثلع فل ع عندجم أ  ال   نً من السنع إال مط سط  ف   ((نطلف
ال درآ  م لددهس فلدم ئنددي السدنع علددى م ترددطى إال م سددوس وذلددج ند   المعلدديعس ولددي  

 لمياف ع: الممطثلعس والمخطلنع: المعطرضع والمنطارع. ارمر سمط ئصيروى بً ا

جدا الدي ئ تريه العربيع ومنه  علم أ  أحطد ث العره لدم ئحصدر مدط فد  السدنع علدى 
المياف ع والمخطلنعس وأ  ثمع اسمطً ثطل طً ال  يصف بمياف ع وال مخطلنعس فمط صدح منده 

يُ  َفُخدددددُدوُى َوَمدددددط  َدَهدددددطُسْم َعْندددددُه َوَمدددددط آئَدددددطُسُم الرَُّ ددددد))أندددددد لداللدددددع  حدددددي ايلددددده ئعدددددطلى: 
 . [7((]الح ر:فَط تَدُهيا



واد ئكلم  ف  فصً الخأطل فد  نندر العدره علدى الكتدطلس ولخصد  مدط ئحصدً 
بمط فيه سنط ع إ  ؤطء الّله ئعطلىس و علم أ رطً أ  لي  م صيد الر ي  صدلى اللّده عليده 

رد مط سدل على الّله ئعطلى  وآله و لم وأيمع أجً الني  عليهم الس ع من العره إال
ور دديلهس وحيناددد فهددي مددط اردد  بدده الح دد  و أ دد  بدده الددداليًس فكتددطل اللّدده ئعددطلى 

(( َوَمدددددن لَّدددددْم َ ْحُكدددددم ِبَمدددددط َأ دددددَ َ  اللّدددددُه فَُيْولَددددددِاَج ُجدددددُم اْلَكدددددطِفُرو َ ))المرندددددع والمنددددد ع 
 ا  ط .  [44]المطيدو:

س ع عن الحدطر  الهمددا   ادط : سند  روى اإلمطع النطصر أبي النتح الد لم  عليه ال
مرر  ف  المس د فإذا الندطس  خيضدي  فد  ارحطد دث فددنل  علدى أميدر المد منين 
عل  بن أب  ططل  عليه الس ع ف ل :  ط أمير الم منين أال ئرى النطس اد نطضيا ف  
ارحطد ث؟ ف ط : أو اد فعليجط؟ ف ل :  عم. اط : أمط إ    مع  ر دي  اللّده صدلى 

ف لدد : فمددط المخددرا منهددط  ددط  (( أمددط إ هددط  ددتكي  فتنددع)) ه عليدده وآلدده و ددلم   ددي : اللّدد
ستطل الّله ع  ونً فيه  ني مط ادنلكمس ونندر مدط بعددسمس وحكدم مدط ))ر ي  الّله؟ اط : 

بينكمس فهي النصً لي  بطله   من ئرسه من ننطر اصمه الّلهس ومدن ابتغدى الهددى مدن 
ه المتدينس وجدي الددسر الحكديم والصدراا المسدت يمس وجدي غيرى أضله الّلهس جي حنً اللّد

الدي ال ئ  غ به ارجياء وال ئلدن  بده ارلسدنعس وال ئ دنع منده العلمدطءس وال  خلدي عندد  
س رو التردادس وال ئن ر  ع طينهس جي الدي لم ئلندث ال دن إذ  دمعته حتدى ادطليا: إ دط 

بده صددقس ومدن عمدً بده أندرس   معنط ارآ طً ع نطً  هدي إلى الرؤد فآمندط بدهس مدن ادط 
نددجط إليدج  دط أعدير.  ((ومن حكم به عدد س ومدن دعدط إليده جددي إلدى صدراا مسدت يم

 وغير ذلج ممط جي معليع وال صد اإلؤطرو. 

وثطل هط: مط صح عدن الر دي  صدلى اللّده عليده وآلده و دلم مدن السدنع ال در نع رفدع اللّده 
(( الرَُّ ديُ  َفُخدُدوُى َوَمدط  َدَهدطُسْم َعْندُه فَدط تَدُهيا َوَمدط آئَدطُسمُ ))ئعطلى أحكطمهط وأ طر أع مهط: 

 . [4-1(( ]الن م:( ِإْ  ُجَي ِإالَّ َوْحٌ   ُيَحى1َوَمط  َنِأُي َعِن اْلَهَيى )))س [7]الح ر:



ورابعهط: مط صح عن أنيه وابن عمه ووصيه وبطل مد نع علمده المند   منده ئدطرو بمن لدع 
و آ  عمددرا  ئددطرو بمن لددع جددطرو  مددن مي ددى أميددر  نسدده سمددط  أددي بدده ال ددرآ  فدد   ددير 

المد منين وولد  المسدلمين ومديالجم بدنت الكتدطل المندين وئنليدغ ندطئم المر دلين سمددط 
ف  ننر الغد ر الكطين ف  ح ع اليداع بم هد ال دم الغنيدرس ولدم  د   الر دي  صدلى 

ف  م طمه وعهدى الّله عليه وآله و لم  نين لألمع ؤي ه و يضح لألمع مكط هس وأ ه ثط يه 
وئطليدده فددد  ال يدددطع بح تددده مدددن بعددددى مدددن ابتددداء النع دددع إلدددى ا تهطيهدددطس مدددن  ددددور الحدددي 
وال رآ  معدهس سمدط ادط  الر دي  صدلى اللّده عليده وآلده و دلم لمدن  دمعه اطئدً الندطس ين 
وال ط دددأين والمدددطراينس مدددن طددديق اللّددده ئعدددطلى بيال تددده ارعندددطقس ونعدددً ميدئددده ع مدددع 

 مع الننطقس من أ د الّله ئعطلى بسينه وعلمده  نديو أنيده ومهدد بهمدط اإل مط س وبغره ع
اياعد اإل د عس وأورثده علدم أ نيطيده ور دله الكدراع ونعدً أبندطءى أبندطء ر دي  اللّده بدنت 

 الكتطل ف  آ ع المنطجلعس فهم ح ته على نميع ار طع. 

ليده وآلده و دلم ونطمسهط: إنمطع أجً الدسر وأول  ارمر مدن آ  الر دي  صدلى اللّده ع
ورثدع الكتددطل وح د  اللّدده ئعددطلى علدى ذوي ارلنددطل وأمددط  أجدً ارره مددن ا تاصددط  
العدال الم هير بح يع إنمطعهم وعصمع نمطعتهم بآ ع الميدو والتأهير وأحطد دث 
الكسدددطء والتمسدددج ونندددري السدددنينع وغيدددر ذلدددج ممدددط ال  حصدددى س دددرو ستطبدددطً و دددنعس 

 لتأي ً. والغره اإلؤطرو إلى الدليً ال ا

 وأمط إنمطع ارمع فطلمدار على العترو على التح يي ولدا اط  اطيلهم: 

 أايى دليً على مط الكت  ئننيه   إنمطعنط ح ع اإلنمطع وجي لدده

جدا فمط نطلف من ا حطد المعليع من جدى الح د  الرصدينع واردلدع الرا دخع المتيندع 
ونده  طالده مي ديع بطليضدع مأدرود ولم  مكن ئيو له فهي مردود على اطيله مررول به 

 عن م طعد السمع. 



ولهددددا رد آ  محمدددد علددديهم السددد ع ارحطد دددث المح ددديو ال طضددديع بطلت دددنيه وال ندددر 
واإلرندددطءس وإ مدددط ايدددد ط ذلدددج بط حدددطد ر  ال ياطدددع ال ئعدددطره فيهدددط وال ئندددطاض ر  
و الحكدديم العلدديم ال  نددطاض ح  ددهس ر  المنطارددع ندد   الحكمددع وصددنع   ددت وا

س [88(( ]النسدطء:َوَلْي َسطَ  ِمدْن ِعندِد َغْيدِر اللّدِه َلَيَندُدوْا ِفيدِه اْنِت َفًدط َسِ يدراً )) تعطلى عنهط 
ًُ ِمن بَدْيِن َ َدْ ِه َواَل ِمْن َنْلِنهِ )) َفَمدطَذا بَدْعدَد اْلَحدي  ِإالَّ ))س [48(( ]فصل :اَل  َْيئِيِه اْلَنطِط

 . [63]ينس::(( الرََّ  ُ 

وأمط مط أمكن فيه التيو ً والرد بغير ئعسف إلى الدليً فطلصحيح انيله سمط ادرر ذلدج 
فدد  ارصددي س جدددا مددع ئكطمددً ؤددروا الروا ددع مددن الرددنت والعدالددع ولدديال التيو ددً لمددط 

َوَلْي َردروُى ِإَلى الرَُّ يِ  َوِإَلى ))ا ت طع دليًس ولهدا مدح الّله أجله بطلر يخ واط  ئعطلى: 
ُهْم َلَعِلَمُه الَِّد َن َ ْسَتنِنُأي َهُ ُأْوِل   . واط  ر ي  الّله صلى اللّده [81(( ]النسطء:اَرْمِر ِمندْ

عليدده وآلدده و ددلم فيمددط رواى اإلمددطع ز ددد بددن علدد  عددن آبطيددهس عددن علدد  علدديهم السدد ع: 
 حمً جدا العلم من سً نلف عدوله  نني  عنه ئحر دف الغدطلين وا تحدط  المنألدين ))

س وادددد ا دددتيفي  طدددرق جددددا الخندددر وغيدددرى مدددن ارنندددطر فددد  ليامدددع ((ال دددطجلينوئيو دددً 
 ار يار. 

ولنعد إلى الم صيد بعي  الملج المعنيد: إذا ئ رر جدا فن دي  جددا الخندر مدن ال سدم 
ال ددط   أعندد  مددط أمكددن ئيو لدده وصددح  طر  ددهس في دد  العدددو  إلددى التيو ددًس والمسدديلع 

واليعيددس وادد علدم مدن جندطف نلديد مدن دندً  الت  ورد فيهط من أصدي  مسدطيً اليعدد
النطر أعطذ ط الّله ئعدطلى منهدط بآ دط  ال درآ  الحكديم واياطدع السدنع النني دع وإنمدطع آ  

ًِ ))الر ي  صلى الّله عليه وآله و لم ار طء التن  ً وأمنطء التيو ًس  رَبدََّنط ِإ ََّج َمدن ئُدْدِن
ِإ َّ اْرَبْدددَراَر َلِندد  ))س [398(( ]آ  عمددرا :ِميَن ِمددْن َأ َصددطرٍ النَّددطَر فَدَ ددْد َأْنَ  ْدتَددُه َوَمددط لِلظَّددطلِ 

طَر َلِن  َنِحيٍم }31 َِعيٍم } َهدط 35{ َ ْصَلْي َدَهط  َدْيَع الد  ِن }34{ َوِإ َّ اْلُن َّ { َوَمدط ُجدْم َعندْ
َر َنَهدنََّم َنطلِدِد َن َوَمن  َدْعدِت اللَّدَه َوَرُ ديَلُه فَدِإ َّ لَدُه  َدط))س [36-31(( ]اال نأطر:ِبَغطيِِنينَ 



ُهُم اْلَعددددددَداُل َوالَ ُجددددددْم  ُنَصددددددُرو َ ))س [81(( ]ال ددددددن:ِفيَهددددددط َأبَددددددًدا  ((فَدددددد َ ُ َخنَّددددددُف َعددددددندْ
َهددددط ُأِعيددددُدوا))س [63]البقوووور : ُسلََّمددددط ))س [80(( ]السدددد دو:ُسلََّمددددط َأرَاُدوا َأ  َ ْخُرُندددديا ِمندْ

ْلَنطُجْم ُنلُددديًدا َغيدْ  ُسلََّمدددط َننَدددْ  زِْد َدددطُجْم ))س [56(( ]النسدددطء:َرَجدددطَ ِردددَ ْ  ُنلُددديُدُجْم بَددددَّ
 [38(( ]غدددطفر:َمدددط لِلظَّدددطِلِميَن ِمددْن َحِمددديٍم َواَل َؤدددِنيٍع  ُأَدددطعُ ))س [97(( ]اإل دددراء:َ ددِعيًرا

وغيدر ذلدج مددن العميمدط  ال ططعددع والخصيصدط  السددططعع ممدن ال  نددد  ال دي  لد دده 
 ولي  بظ ع للعنيد. 

وسندى فد  جددا الندطل بمدط اصده اللّده ئعددطلى فد  الكتدطل عدن أجدً الكتدطل حيدث   ددي  
ًْ َأئََّخدْدُئْم ِعندَد اللّدِه َعْهدًدا فَدلَدن ))نً ا مه:  َنط النَّطُر ِإالَّ َأ َّطمطً مَّْعدُدوَدًو اُد َواَطُليْا َلن َئَمسَّ

( بَدلَدددى َمدددن َسَسدددَ  َ دددي َاًع 80ْعَلُمددديَ  )ُ ْخِلدددَف اللّدددُه َعْهدددَدُى َأْع ئَدُ يلُددديَ  َعلَدددى اللّدددِه َمدددط الَ ئدَ 
 [83-80(( ]الن ددرو:َوَأَحططَددْ  بِددِه َنِأيدددَاُتُه فَُيْولَدددِاَج َأْصددَحطُل النَّددطِر ُجددْم ِفيَهددط َنطلِددُدو َ 

 [996]البقوور :(( َئَ ددطبَدَهْ  اُدلُديبُدُهمْ ))فسدلف الدداج  إلددى ذلدج فد  ايلدده جدم اليهديد: 
 ملج المعنيد. وحسنج ف  إسدابه وإبأطله اي  ال

جدا وأصح مط واننط عليه من ئيو ً جدا الخنر لمتط تده وعددع التعسدف فيده مدط ئيولده بده 
والد ط اإلمطع ارعظم أمير الم منين المهدي لد ن الّله رل العطلمين محمد بن ال ط م 
الحيث  الحسين  ف  نيابطئه على علمطء ضحيط س واد   ً ذلج التيو ً فد  جديام   

مطليط  واإلرؤطدس والبدد مدن إ دراد السد ا  وال ديال بلنظيهمدط لمدط فيهمدط س يرو من ار
 من اإلفطدو والتعره لل  طدوس وال بيس بإ رطح ح ع وبيط  مح ع. 

ادط  السددطيًس وجدي ال طضدد  الع مدع المنت ددد والحدطفص الم تهددد صدطرع اإل دد ع ونددطئم 
بددن الدديل  إبددراجيم بددن المح  ددين ارعدد ع إمددطع ال دديعع وواحددد أ ددططين ال ددر عع الدديل  

عنداو الغطلن  رضد  اللّده عنهمدط فد   ديطق السد ا : أندد ط الم صديد منده ثدم مدط روي 
فد  أمددطل  أحمدد بددن عيسدى بروا ددع عيسدى بددن عندداو عددن أبيده عددن نددى عددن عمدر بددن 

مدن ادرأ ادً جدي اللّده أحدد مطيدع مدرو ندطز علدى الصدراا ))عل  عن عل  عليهم الس ع: 



 مينه وؤمطله ثمط يع اذرع وننر ً آند بح  ئه وجي متألدع فد  الندطر  يع ال يطمع وعن 
فهددددا م دددكً غط دددع  (( ميندددطً وؤدددمطال مدددن رأى فيهدددط دنلهدددط بدددد   غيدددر ؤدددرف أنرنددده

اإلؤددكط  علددى اياعددد ا  س إ  النددط بددردى مددع جدددا السددند لدد ع الت ددكيج فدد  نميددع 
ه مددط فيددهس وال دديال أحطد ددث الكتددطل وجددي أعظددم معتمددد أيمتنددطس وإ  النددط ب نيلدده فنيدد

 مأليل ن  تم نيرًا. 

وأنطل اإلمطع عليه الس ع عن جدا بمط  صه من أثنطء س ع: وم ً حد ث اً جي اللّده 
أحدد مدع سي دده ًنيدطً ال  عمددً بده فدد  مسدطيً ارصدي  إال م  ددداً لغيدرى  مكددن ئيو لده بددي  

ال دياز علدى  المراد من رآى فد  رفطاتده مدن أجدً الكندطير. أنرنده مدن مراف تده فد  حدط 
الصدددراا عندددد اإلطددد ع علدددى الندددطر ر ددده فددد   ددديطاه والم صددديد الأر دددي الميصدددلع إلدددى 
ال نع. وايله بد   غير ؤرف. ر  الم رف ال  أمع ف  مراف ته مدن أو  وجلدعس    دد 

ًَ اْرِنُعديا َورَاءُسدْم فَطْلَتِمُسديا  ُديرًا))جدا التيو ً ايله ئعدطلى:  و حدي  [31(( ]الحد دد:ِايد
ذلج مدن التديو    التد  جد  أولدى مدن الدرد إلدى أ  ادط  عليده السد ع: وإ  ورد مدط ال 
 مكن ئيو له وند  ردى سمدط جد  ال طعددو الم دررو وال   ددح ذلدج فد   طالده وال ستطبدهس 
أمدط  طالده فطلخأدي والنسديط  والديجم ئ ديز علدى الن درس وإ مدط جدي  طادً روى مدط  دمعس 

مدن سددل علدد  ))س ولهدددا ادط  صدلى اللّدده عليده وآلده و ددلم: وإ مدط   ددح مددط سدط  عمدداً 
ف يددى بطلعمدد وس يدر مدن أفدراد ارحطد دث  ظدر عليهدط  ((متعمدًا فليتنيأ م عددى مدن الندطر

وحكم بعدع صحتهط ولم  عد ذلج اطدحطً ف  النطاً وال ف  ستطبهس وأمط الكتطل فلن طء 
لمددراد مدددن سدد ع اإلمدددطع عليددده الظددن بصدددحته وسمددط  ؤدددروا الروا ددع فددد  بطايدده. ا تهدددى ا

 الس ع وفيه سنط ع وافيع وجدا ع ؤطفيع لمن أل ى السمع وجي ؤهيد. 

واددد أؤددطر ب يلدده عليدده السدد ع: و حددي ذلددج مددن التدديو   . إلددى أ  الم صدديد الحمددً 
علددى ندد   الظددطجر بدديي ئيو ددً ممكددن فددإ  ال ددرايح والنأددن متنط نددع وار ظددطر متنطوئددع 

رأى غيرى أرنح منه عدد  إليده ومدن ئعددر سدً ذلدج عليده ف دد  فمن لم  سغ له جدا أو



ََ ))، [45))))(( ]املائوة :وج  مدنح ربط يدع واسدم إلهيدع  [363))))(( ]البقر :ون  عليه إطراحه سمط ئ دع بيط ه  َرنِك

ِ يُْؤحِيِه َيٍ يََشاء  . [7[47]آل عمران: ((فَْضُم هللاه

واددد انددتت اللّدده ئعددطلى أجددً بيدد   نيادده صددلى اللّدده عليدده وآلدده و ددلم بددطلحص اروفددر 
والنصددي  ارسنددر لمددط أجلهددم اللّدده ئعددطلى مددن وراثددع ستطبدده وحمط ددع د ندده و ددطلتهم دعدديو 

اللهددم انعدً العلددم والحكمددع فد  ع ندد  وع دد  ))نددجم صددلى اللّده عليدده وآلدده و دلم: 
مدن  درى أ   حيدط )). وسمط اط  صلى اللّده عليده وآلده و دلم: ((ع ن  وزرع  وزرع زرع 

حيددطئ  و مددي  ممددطئ  و سددكن ننددع عددد  التدد  وعددد   ربدد  فليتددي  عليددطً وذر تدده مددن 
بعدددي وليتددي  وليدده ولي تددد بيجددً بيتدد  فددإ هم عترئدد  نل دديا مددن طينتدد  ورزادديا فهمدد  

 بي يارجم.>=""< الخنرس نعلنط الّله ئعطلى ممن ااتدى بآثطرجم واجتدى  (( وعلم 

 عم واد أفطد اإلمطع عليه الس ع فطيدو نليلع بمدط  دطاه مدن ايلده: وال   ددح ذلدج فد  
النطاً وال ف  ستطبه. وأوضح اال تدال  عليه وج  مهمع عظمدى وفطيددو سندرى ادً مدن 
 تنندده لهددط إال أجددً الحددً والع ددد مددن أم ددط  جدد الء الرنددط  الرا ددخع أفهددطمهم وال طبتددع 

سً م ط  ولدى سً م ط  فترى س يدراً ممدن لدم  عدض علدى العلديع بردرس أادامهم ف   
اططع وال ضرل ف  النني  بنهم  طفع  دم  ارؤكط  عميمطً و صير المعلديع ميجيمدطًس 
فددإذا أؤددكً عليدده فدد  الم لددف ؤدد ء رمددطى بطل دددح و ددطرع إلددى م لندده بددطل رحس وذلددج 

 لعدع المسكع وف دا  الملكع وال ليع عليه ف  ذلج. 

كن صطح  اليرع ال حيح ال   دع وال  ح م إال عن بصيرو فإ  ارمر ال ديمط فد  ول
َأَفَمن َ ْمِ   ُمِكنًّط َعَلى َوْنِهِه َأْجَدى َأمَّن َ ْمِ   َ ِي ًّط َعلَدى ِصدَراٍا ))جدا ال ي  عظيم 

 . [88(( ]الملج:مرْسَتِ يمٍ 

الم دددطع ولكدددن  وادددد ئأدددطو  الكددد ع بمدددط  دددطا  إليددده اربحدددط  حتدددى سدددطد  خدددرا عدددن
الحدددد ث ذو ؤددد ي س وال  خلدددي إ  ؤدددطء اللّددده ئعدددطلى عدددن فيايدددد ئح دددي للدددراغنين مدددط 
 رنددي س و  نددد ال دديال عددن جدددا السدد ا  وعمددط ؤددطسله مددن ئلددج الغصددي س ومددن اللّدده 



ئعطلى أ تمد حسن التيفيي والهدا ع فد  الندا دع والنهط دعس إ ده ار د  م يد . وعلديكم 
 ن يً ف  سً بكرو وأصيً. الس ع ال   ً واإلسراع والت

جدد ستنده المنت در إلدى اللّده  دنحط ه  3165اط  ف  ارع: حرر بتطر خه ؤهر رند   دنع 
م د الد ن بن محمد بن منصير الم  دي عنط الّله عنهمس ئم بحمدد اللّده وإعط تده زبدراً 

 جد . .  3170ؤهر رن   نع  84ف   يع ارحد 

نة  لوووغ بوووي اوووط  ووو باب ليفووو  الل ووو  بووو    >بقلوووس أسوووو الووو سنة عاموووغ ع ووو   ووو   ال  ووو
 الةاعيي آمني. 

 اط  ف  ارع المن ي  عليهط جدى النسخع مط لنظه: 

بسم الّله الرحمن الرحيم وصلى الّله و لم على النن  الكر م وآله الهداو إلى الصراا 
المست يمس  عم لمط ئم ل   سدطنع جددى الكتد  العظيمدع النطفعدع و دمطعهط علدى م لنهدط 

يا  الّله ئعطلى عليه ورأ   علمطً عظيمطً وصراططً اي مطً.. الخ س مه وذسر فيه أبيطئدطً رض
 صدرجط: 

جدي الر طه الت  فطض  بهط النعمعم ف  ثمط يع ع ر بيتطً اد ذسر  ف  د يا  
الحكمع. اط  النطاً عن نأه: إلى ايله المنت ر إلى ربه أ ير ذ نه ص ح بن أحمد 

 ط الّله عنه آمين.بن عنداو فليتع عن

 


